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A Gödöllői Királyi Kastély lovardájában ren-
dezték meg vasárnap kora este az Ifjú te-
hetségeink hangversenyt, aminek során a 
Gödöllői Frédéric Chopin Zenei AMI kiváló 
növendékei a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekarral léptek színpadra, és mutatták be 
tudásukat. A kezdeményezés, hogy az in-
tézmény legtehetségesebb növendékei egy 
nagyszabású koncert keretében mutatkoz-
zanak be, és adhatnak elő versenyműveket, 
még 2002-ben indult el, s azóta sok kiváló 
fiatal zenészt ismerhetett meg a gödöllői kö-
zönség.

Ebben a tanévben tizenhárom tehetsé-
ges hangszeres, valamint énekes fiatal áll-
hatott színpadra az intézmény azon növen-
dékei közül, akik kiemelkedő eredményeket 
értek el. A koncerten Marcello, Vivaldi, Sam-
martini, Stamitz, Haydn, Mozart, Küffner és 
Rahmanyinov művei csendültek fel a fiatal 
előadók tolmácsolásában, akik valamennyi-
en kiérdemelték a közönség vastapsát.

(folytatás a 11. oldalon)

Ifjú tehetségek a lovarda színpadán
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– Mit csinál tulajdon-
képpen egy főépítész? 
A laikus azt gondolná, 
az a dolga, hogy eldönt-
se, hová milyen ház 
épüljön. Ennél azonban 
sokkal összetettebb a 
feladata. Mi tartozik a 
hatáskörébe?

– Ez a munka tényleg 
nagyon összetett. Főépí-
tészként közreműködöm 
azoknak a közép- és hosz-
szú távú stratégiáknak a 
kidolgozásában, ame-
lyek meghatározzák a 
település fejlesztését, 
rendezését, koordi-
nálom a helyi építési szabályzat 
összeállítását, folyamatos aktualizálását. 
Részt veszek a város fejlesztését szolgáló 
különböző programok kidolgozásában és 
megvalósításában, mint például a Kerékpá-
rosbarát Város, vagy a Játszótérfejlesztési 
Program. Mindezek mellett napi feladataim 
közé tartozik az egyedi magánépítkezések-
kel kapcsolatos tanácsadás, tervvéleménye-
zés, amire a kérdésében célzott. Ilyenkor 
az ügyfélfogadásra bejönnek az építtetők, 
tervezők, és átbeszéljük, hogy amit építeni 
szeretnének, azt hogyan tudják úgy megva-
lósítani, hogy az ne csak az ő elképzeléseik 
valóra váltását, hanem a városképi szem-
pontokat is szolgálja.

– Mit kérdeznek leginkább egy fogadó-
napon? Milyen problémákkal találkozik?

– Legtöbbször azzal szembesülök, hogy 
az építkezők, sőt, sokszor a megbízott épí-
tészek is, csak az adott ingatlanban gon-
dolkodnak, és nem veszik figyelembe, hogy 
az épülő háznak illeszkednie kell egy városi 
kontextusba, egy konkrét utcaképbe. Leg-
többször „az én házam az én váram” atti-
tűddel indulnak neki a tervezésnek, építke-
zésnek. Arra, hogy az általuk létrehozott új, 
vagy átalakított épület a környezettel is har-
monikus együttest alkosson, kevésbé fordí-
tanak figyelmet. Ilyenkor igyekszem ebbe 
az irányba terelni a tervezés folyamatát. Az 

a szerencsés, ha valaki már 
az ingatlanvásárlás előtt be-
jön konzultálni, és megkérde-
zi, meg lehet-e valósítani az 
adott telken azt, amit ő oda 
megálmodott. Sok tényező 
van ugyanis, ami befolyásol-

hatja egy telek beépíthetőségét (pl. 
övezeti besorolás, beépítési paraméterek, 
környező beépítés jellegéből adódó illesz-
kedési előírások, stb.). Nem szerencsés, ha 
ezekkel a leendő építtető nincs tisztában ak-
kor, amikor ingatlant választ.

Munkatársaimmal igyekszünk a városren-
dezés és a városi fejlesztéspolitika komplex 
szempontrendszerét a laikusok számára ért-
hető módon megfogalmazni és közvetíteni. 
Ezt a célt szolgálja a 2018. január 1-jén ha-
tályba lépett településképi rendelet közért-
hető, ábrákkal gazdagon illusztrált mellékle-
te, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK). 
A többéves előkészítő munka nyomán meg-
valósult kiadványt azzal a céllal dolgoztuk ki, 
hogy a hagyományosan tiltó jellegű építés-
ügyi szabályozás helyett a lehetőségekhez 
képest minél rugalmasabb megközelítést 
alkalmazva, a városrendezés és a városképi 
illeszkedés szempontrendszerét mutassuk 
be, és ajánlások formájában tegyük közért-
hetővé. Fontos, hogy ez egy élő, folyamato-
san megújulni képes dokumentum legyen, 
és eljussunk odáig, hogy a helyi közösség 
a magáénak érezze. A Településképi Arcula-
ti Kézikönyv letölthető a városi honlapról, de 
hamarosan nyomtatott formában is hozzá-
férhető lesz, az alkalmazása során szerzett 
tapasztalatokat pedig folyamatosan gyűjtjük.

– El szokták fogadni ezeket a javasla-
tokat?

– Legtöbbször igen. És általában meg is 
köszönik. Azt látom, hogy a gödöllőiek több-
nyire igényesek a környezetükre. A többség, 
ha érzékeli, hogy az építészeti javaslatok át-
gondolt, következetes érvrendszeren alapul-

nak, ami az ő szűkebb 
és tágabb lakókörnye-
zetének a fejlesztését 
szolgálja, szívesen 
elfogadja azt, és al-
kalmazkodik hozzá. 
Nagyon fontos látniuk 
az ügyfeleknek, hogy 
egy-egy írásban is 
rögzítésre kerülő fő-
építészi vélemény mö-
gött egységes arculati 
koncepció van.

– Idén nagyon sok 
fejlesztés zajlik a 
városban, melyek a 
legfontosabbak? A 
legnagyobb figyelem 
talán a főtér progra-
mot kíséri…

– A főtér alapvetően 
meghatározza a bel-

város arculatát. Ennek egyik – város-
képileg meglehetősen problematikus 
– eleme volt a régi városháza, ami el-

bontásra került, miközben a hivatal új helyre 
költözött. Itt fontos megjegyezni, hogy az új 
városháza továbbra is a főtéren van, csak 
a pozíciója más, mint a korábbinak volt. Je-
lenleg a tér oldalában, most még kicsit taka-
rásban van az épület, de az éppen folyamat-
ban lévő átalakítással jobban előtérbe kerül 
majd. A Gábor Áron utca tengelyétől kap 
ugyanis egy hangsúlyos vizuális rávezetést. 

A főtér a fejlesztésnek köszönhetően ki-
bővül és új, a helyi közösséget szolgáló 
funkciókkal gazdagodik. Helyet kap egy fé-
lig térszín alá süllyesztett kiszolgáló épület, 
ahol többek között nyilvános mosdó is lesz. 
Ennek az épületnek – amelynek falai már 
láthatóak – igényes homlokzata lesz, a par-
koló felől kerámiaburkolat és zöldhomlokzat 
kerül rá. A tér felől pedig földfeltöltést kap – 
ennek munkálatai is láthatóak már –, amin 
a közeljövőben egy intenzív zöldtető kerül 
kialakításra. Erre, még májusban, többször 
iskolázott, koros fákat fogunk telepíteni. Az 
így kialakuló dombot gyepszőnyeg fogja fed-
ni, és ez a növényzettel megteremtett „zöld 
térfal” adja majd főtér leghangsúlyosabb ten-
gelyének vizuális zárását. A dombon külön-
böző izgalmas, a városban eddig nem látott 
játszóeszközök is helyet kapnak majd, de 
lesznek lazításra, pihenésre alkalmas utca-

Városunk arculata folyamatosan változik. Miköz-
ben igyekszünk megőrizni régi értékeinket, rendre 
újak jönnek létre, amelyek egymás mellett, egy-
mást kiegészítve teremtik meg Gödöllő vonzere-
jét. A városkép formálásában jelentős szerepe van 
Mészáros Judit főépítésznek, akivel munkájáról, 
és a jelenlegi legfon-
tosabb fejlesztések-
ről beszélgettünk.

A főépítész szemével

Mészáros Judit
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bútorok is. Ezek kiválasztása a gödöllőiek – 
kicsik és nagyok – aktív bevonással zajlott, 
így reményeink szerint sokan várják izga-
lommal a téren zajló átalakulás eredményét. 
A teljes beruházás várhatóan szeptember 
elejére készül el. Szintén a nyár folyamán 
kerülnek kihelyezésre a térre az ún. okos- 
oszlopok, amik több szolgáltatást nyújtanak 
majd. Lesz köztéri áramvételi lehetőség, 
amit egy mobiltelefonos applikációval lehet 
majd igénybe venni (hogy pl. egy laptopot, 
telefont, esetleg elektromos biciklit fel lehes-
sen tölteni). Ez egy új fejlesztés, aminek Gö-
döllő lesz a teszthelyszíne. De lesz beépített 
wifi-router, valamint egy UV-sugárzás mérő 
is.

Mindeközben folyamatban van az új vá-
rosháza korszerűsítésének, bővítésének 
terveztetése, ami jelenleg a kiviteli tervezés 
szakaszában van. Ha pedig a főtér bővíté-
séről beszélünk, nem szabad megfeledkezni 
a Tulipános kút és környezetének teljes körű 
megújításáról sem, ami szintén egy komoly, 
nagyságrendileg százmillió forintos fejlesz-
tés.

– A főtéren épülő játszókert igazi kü-
lönlegesség lesz, épp mint a hamarosan 
megkezdődő Rönkvár-beruházás. Bizo-
nyára sokaknak öröm, hogy megújul ez a 
nosztalgikus vonzerővel is bíró játszótér.

– Az elmúlt évben elkészült egy játszó-
tér-fejlesztési koncepció, ami egy több 
éves folyamatot vetít előre. Ennek mentén 
valósítottuk meg 2017-ben a palotakerti és 
a Kazinczy körúti játszóterek felújítását. A 
koncepció keretében felmértük a meglévő 
játszóterek városon belüli eloszlását, a ját-
szóeszközök típusát, állapotát, megnéztük 
az egyes városrészek demográfiai mutatóit, 
hogy lássuk, hol van a leginkább igény a fej-
lesztésre. Ezt a vizsgálatot az önkormányza-
ti körzetek képviselői elé tártuk, akik ennek 
alapján döntöttek a megvalósítás menetéről. 
Az idei program egyik legnagyobb beavatko-
zása a Rönkvár teljes megújítása lesz. 

– Ha jól tudjuk, itt sem csak játszóesz-
közök telepítéséről van szó. 

– Ez egy nagy központi zöldterülete a 
Szabadka utca, Paál László köz, Szent Já-
nos utca és a Deák Ferenc téri többlakásos 
házakból álló lakókörnyezetnek, de a von-

záskörzetébe a Kertváros is beletartozik. 
Korábban zajlott itt a lakóközösség aktív 
közreműködésével egy fásítás, amit már az 
új tervnek megfelelően végeztünk közösen 
el. Most pedig készül egy többkorosztályos 
játszótér, egyben többgenerációs pihenőte-
rület, amit úgy terveztünk meg, hogy a leg-
kisebbek mellett a kamaszok, a felnőttek és 
az idősebbek is találjanak itt élményteli idő-
töltési lehetőséget. A tér pedig újra kap egy 
rönkvárat a dombtetőre, amelynek palánkfa-
lai közül kötélpályán is le lehet majd eresz-
kedni.

– A múlt évben átadott játszótereknek 
is nagyon örültek a gödöllőiek, de talán 
nem tévedünk, ha azt mondjuk, a legna-

gyobb épí-
tészeti siker 
a Testőrlak-
tanya külső 
helyreállítá-
sa volt. Foly-
tatódik ez a 
program?

– A Testőr-
laktanyaként 
is emlege-
tett egykori 
Várkapitányi 
lakban idén 
a földszint 

belső helyreállítását terveztük, de mindösz-
sze egy kivitelezői ajánlatot kaptunk a köz-
beszerzésen, ami ráadásul jóval a tervezői 
becslés fölött volt. Erre nem volt meg a meg-
felelő fedezet, ezért úgy döntöttünk, hogy 
kivárunk és egy újabb közbeszerzést írunk 
majd ki őszel. Sajnos sokszor tapasztaljuk, 
hogy egy-egy beruházást hátráltat, olykor el 
is lehetetlenít az építőipari kapacitáshiány, 
vagy az emiatt kialakuló túlzottan magas vál-
lalási ár. Én mindenesetre bizakodó vagyok, 
mert idén is tudunk haladni a Várkapitányi 
lak műemléki helyreállításával. Az NKA pá-
lyázati forrásából támogatott festőrestaurá-
tori munkák az elmúlt hetekben kezdődtek 
meg az épület gazdagon díszített emeleti 
termeiben. 

– Nem ez az egyetlen fejlesztés, ami az 
Alsóparkhoz kapcsolódik…

– Már régóta folynak az előkészületei a 
Rákos-patak nagyszabású rehabilitációs 
programjának a Pest Megyei Önkormány-

zattal és a Rákos-patak menti településekkel 
együttműködve. Ennek egyik legizgalma-
sabb eleme a gödöllői alsóparki patak-sza-
kasz megújítása lesz. Azon dolgozunk, hogy 
a kivitelezést ez év végén, jövő év elején 
meg lehessen kezdeni. Ez egy nagyon iz-
galmas ökológiai, rekreációs, környezeti fej-
lesztés lesz, amelynek  részeként egy tanös-
vény formájában kerül bemutatásra, milyen 
gazdag élőhely lehet egy városi közpark, ha 
természetközeli módon kerül kialakításra. 

– Említette, hogy a kerékpáros fejlesz-
tésben is vannak feladatai. Ez most egy 
jelentős munkaszakaszba lépett…

– A lakossági igényfelmérés alapján a vá-
ros legfontosabb potenciális kerékpáros ten-
gelyének bizonyuló Dózsa György út, és az 
ehhez kapcsolódó útvonalak megvalósításá-
ra közel 250 milliós európai uniós támoga-
tást kaptunk. Az évek óta zajló Kerékpáros-
barát Város Program során eddig ez lesz a 
legnagyobb volumenű fejlesztés. A program 
annál is inkább szívügyem, mivel ha tehe-
tem, városon belül magam is kerékpárral 
közlekedem. De a kerékpáros fejlesztéseket 
a város közlekedési problémáinak egésze 
szempontjából is kiemelt jelentőségűnek tar-
tom.

– Nyolc éve a város főépítésze. Mi volt 
ez alatt a legizgalmasabb munkája?

– Nagyon sokféle fejlesztésbe nyerhet-
tem betekintést, és vehet-
tem benne aktívan részt. 
A munkám kezdetén be-
lecsöppentem a korábban 
előkészített és megtervezett 
nagyszabású rekonstruk-
ciós munkákba, amit pl. a  
Norvég Alap örökségvédel-
mi programja jelentett (töb-
bek közt a Királyi Váró, a 
Kálvária, az Erzsébet-park 
és a Grassalkovich-filagória 
műemléki helyreállításával). 
Ekkor kezdődött a főtér át-
építésének kivitelezése is. 
Sok tapasztalatot szereztem 
ezekből a kivitelezésekből. 

De nyilván azok a fejlesztések állnak legin-
kább közel hozzám, amelynek már az elő-
készítéstől kezdve részese lehettem, vagy 
lehetek, mint pl. az azóta elkészült kisebb 
közterület-rendezési munkák, a Mária-kert, 
vagy a Szentháromság templom előtti tér 
megújítása. De ami igazán nagy szakmai 
kihívást jelentett számomra, és ami a szív-
ügyem lett, az a Várkapitányi lak helyreállítá-
sa. Ez ugyanis egy veszélyeztetett műemlék 
volt, amit sikerült megmenti a pusztulástól és 
ez óriási sikerélmény volt. A korábbi szakvé-
lemények ugyanis mind azt javasolták, hogy 
az épület délkeleti részét a jelentős szerke-
zeti károsodás miatt le kell bontani. A terve-
zőkkel azonban olyan speciális technológiát 
alkalmaztunk, amellyel menthetővé vált az 
épület ezen – megkockáztatom, a legszebb 
– része. A fejlesztés még nem ért véget, és 
minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy 
sikerüljön a teljes helyreállítás!

(kj)
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Az elmúlt hetekben nagyon sok lakossági észrevételt kaptunk 
azzal kapcsolatban, hogy a szokásosnál jóval nagyobb a fű a 
közterületeken. Bár a VÜSZI tájékoztatása szerint folyamatosan 
dolgoznak a parkok és a lakótelepek rendbetételén, mégis úgy 
tűnik, nehezen halad a munka.

Domonkos Ernő, a VÜSZI vezetője lapunk megkeresésére 
úgy nyilatkozott, valóban csúszásban vannak a fűnyírással, mi-
vel a hirtelen jött áprilisi nyári melegben a szokottnál erőtelje-
sebben indultak fejlődésnek a növények, és a hirtelen magasra 
nőtt fű vágása több időt vesz igénybe. Úgy fogalmazott, míg a 
korábbi években a fűnyírás ütemezése megfelelő volt, idén a 
meleg hatására olyan mértékben indult növekedésnek a fű, hogy 
a város teljes területén egyszerre vált indokoltá a nyírás, amit 
azonban sem a VÜSZI, sem megbízott külsős vállalkozó kapa-
citása nem tett lehetővé. Mint megtudtuk, a VÜSZI keretén belül 
három fő, míg az alvállalkozó részéről változó létszámmal 2-10 
fő vesz részt a városi területek fűnyírásában.  A munkát várható-
an a héten sikerül befejezni. 

Domonkos Ernő ugyanakkor azt is elmondta, sokak számára 
megtévesztő a fűnyírás menete is, mivel azt nem egy, hanem 
két ütemben végzik. Az elsőben a gépi nyírásra kerül sor, majd 
azokon a részeken, ahol nem fér el a gép, kézi fűkaszával vágják 
le a maradékot. Ezeknek a munkákat azonban sok esetben nem 
ugyanabban az időpontban végzik. 

A fű nyírása azonban nemcsak a VÜSZI feladata.
Mint azt Barna Dániel, a VÜSZI főkertésze lapunknak elmond-

ta, a nem városi kezelésben lévő utak mentén az út kezelőjének, 
a Magyar Közút Nonprofit-nek kell gondoskodni a terület karban-
tartásáról, ám a rendezettebb városkép elérése érdekében sok-
szor előfordul, hogy a VÜSZI végzi el ezt a feladatot. 

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kertvárosi terü-
leteken a kerítés és az úttest közötti szakaszon annak az ingat-
lantulajdonosnak kell elvégezni, vagy elvégeztetni a fűnyírást, 
akinek az ingatlana előtt található. Ezt egyébként a 14/2015 
(V.14.). számú önkormányzati rendelet szabályozza.

(ny.f.)

Égig Érő fű

Áprilisban számolt be lapunk arról, hogy sok lakossági kritikát 
kapott a Dózsa György úti posta főbejáratánál lévő feljáró kiala-
kítása. Többen kifogásolták, hogy a kismamáknak, mozgáskor-
látozottaknak készült burkolat csúszós, balesetveszélyes. Nos, 
a napokban arról kaptunk tájékoztatást, hogy a feljárót csúszás-
mentesítették, olyan burkolattal látták el, ami valóban lehetővé 
teszi az akadálymentes közlekedést. A lakosság örömmel fo-
gadta a felújítást végeztető posta gyors és hatékony reagálá-
sát.              kj

Nem csúszik a posta bejárata

Egy darabig még várni kell a főtéri szökőkút beindítására. Hiá-
ba ért ugyanis véget a karbantartás, vasárnapra virradóra egy 
gépkocsi a fizikai akadályok és a kihelyezett tiltó táblák ellenére 
behajtott a főtérre, és ráhajtott a kút felületére, ami beszakadt 
alatta. 

Az eset során információink szerint a kút műszaki berendezé-
se is megsérült, hogy milyen mértékben, ezt majd a vizsgálatok 
fogják megállapítani. Az ügyben megindult a rendőrségi eljárás.

(o)

autóval törték össze
Hétfőn átadták a munkaterületet és megkezdődik a Blaháné út fel-
újítása. A hét folyamán kihelyezésre kerülnek az ideiglenes forga-
lomi rendet jelző közlekedési táblák, és megkezdődnek a közmű 
feltárások. Az év folyamán a múlt évben megújult Hunyadi János 
utca folytatásaként kerül sor a Blaháné utca teljes felújítására, 
amit a Rét utcai csomópontig végeznek el. A munkák várhatóan 
augusztus végéig tartanak.

Zajlik a munka a Kas-
télykert Óvoda mellett is, 
ahol a gyerekek biztonsá-
gos közlekedése érdeké-
ben helyezik át az útpá-
lyától távolabbra a járdát a 
Tessedik Sámuel utca és 
a Martinovics Ignác utcai 
csomópontban.

Folyamatosan dolgoz-
nak a VÜSZI kertészei a 
város nyári növénydíszí-
tésének kialakításán. Az 
elmúlt napokban szinte 
mindenhonnan kikerültek 
a tavaszi növények, és fo-
lyamatosan ültetik az őszig 
pompázó színes virágokat.

(j.)

járda- és útfelújítások
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A magyar állam és az Eu-
rópai Unió társfinanszíro-
zásában megvalósuló Bu-
dapest–Hatvan vasútvonal  
tervezett munkái.

Mint azt lapunkban már 
korábban is jeleztük,  meg-
kezdődik annak az ideig-
lenes szintbeli vasúti átjá-
rónak a kialakítása, amin 
a Köztársaság úti felüljáró 
építése idején bonyolódik 
majd a gépjármű és a gya-
logosforgalom. A legfris-
sebb információnk szerint 
a munkálatok június 1-jén 
kezdődnek és várhatóan 
július 8-ig tartanak.

Az ideiglenes út nyom-
vonala a jelenlegi P+R 
parkoló területét teljes egé-
szében igénybe veszi. A vasútál-
lomásra gépkocsival érkezőknek 
a parkolási lehetőség az Állomás 
téren lévő fizetős parkoló átépí-
tésével és a mellette levő üres 
terület rendezésével lesz bizto-
sítva. Az önkormányzat kérésére 
a palotakerti HÉV-megállónál ta-
lálható (Trafó Club) előtti terület 
rendezése is megtörténik, s mi-

vel várhatóan megnő a  HÉV-vel 
utazók száma, az ide gépjármű-
vel érkezők számára is kulturál-
tabb parkolási körülményeket 
tud biztosítani a város.

A június 1. és július 8. közöt-
ti forgalmi rend változások:

 Az Állomás utca, vasút felöli 
oldala lezárásra kerül a Dalmady 
Győző utca és a Királyi váró kö-
zötti szakaszon, csak félpályás 

egyirányú közlekedés lehetsé-
ges a  városközpont felé. Az Állo-
más téri „fizetős” parkolónál lévő 
buszmegálló várhatóan áthelye-
zésre kerül az Alsópark-Állomás 
utca kereszteződése előtt lévő 
HÉV-pótló megállójába. A Fürdő 
utcai buszmegállók megszün-
tetésre kerülnek, új helyük az 
Isaszegi úton kerül kiépítésre. A 
Fürdő utcából jobbra kanyarodni 

az Állomás utca egyirányúsítása 
miatt nem lehet. A Dalmady Győ-
ző utca továbbra is egyirányú 
marad, a jelenlegi kerékpáros 
nyomvonal helyén az utca lakói 
részére parkolósávot jelölnek ki.

A munkálatok időpontjai a ki-
vitelezés menetétől függően mó-
dosulhatnak.

(ou)

költözIk a p+r parkoló, változIk a forgalmI rend

gödöllő az egyik legÉlhetőbb
város az agglomerációban

Harmadszor készítette el az Otthon Centrum azt az elemzést, ami 
a hazai településeken lévő életminőséget vizsgálta. A tavalyihoz ha-
sonlóan a vizsgálatban a 20 ezernél népesebb városokat, azok életmi-
nőség szempontjából lényeges mutatóit tekintették át.

A vizsgálat szép eredményt hozott városunknak. Mint kiderült, az 
agglomerációban Budaörs és Gödöllő értékei a legjobbak, a két vá-
ros a településre költözők számában emelkedett ki a többi város és 
kerület közül. Az elemzés szerint az életminőségi mutatók komoly 
hatással vannak az ingatlanárakra, a fővárosban a belső és a budai 
kerületek lakásárai a legmagasabbak.

Az Otthon Centrum kitért arra is, hogy vannak olyan kisebb vá-
rosok, amelyeknek ingatlanárai az életminőségük alapján mért érték 
alatt maradnak, ezt ugyanis jelentősen befolyásolja a Budapesttől 
való távolság. 

A főváros külső kerületeiben és az agglomeráció településein az 
árak jóval magasabbak, mint a hasonló életminőségi mutatókkal jel-
lemezhető vidéki városokban. Ennek oka, hogy az itt élők számá-
ra nem csak az adott kerület vagy település intézményei elérhetőek, 
életminőségüket a szomszédos kerületek, illetve általában a főváros 
egésze biztosítja – közölte az Otthon Centrum.

Az elemzés szerint a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerület-
ben a legjobb lakni, a vidéki nagyvárosok közül pedig Eger, Veszp-
rém és Tata a listavezető.

(db)

Május 8-án átvette országgyűlési képviselői mandá-
tumát és letette az esküt az Országgyűlés alakuló 
ülésén dr. Gémesi György. Gödöllő polgármestere 
az esemény után lapunknak megerősítette, nem fog 
beülni a parlamentbe, továbbra is Gödöllő városve-
zetőjeként kíván dolgozni. Az országgyűlési választá-
sokon az LMP listáján szerzett mandátumról lemond 
és azt az Új Kezdet alelnöke, Hohn Krisztina, Mánfa 
polgármestere veszi át.

(ny.f.)

mAndátumátvátel
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A gödöllői Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda ötvenegy hete-
dikes tanulója 2018. április 24. és 27. 
között Erdélyben járt a Határtalanul 
program keretében. 
Utunk során magyar királyok, szen-
tek, hősök életéhez kapcsolódó he-
lyeket kerestünk fel. Aradon megko-
szorúztuk a vértanúk emlékművét, 
majd látogatást tettünk Gyulafehér-
váron a Szent Mihály-székesegyház-
ban, ahol a Hunyadiak síremlékénél 
róttuk le kegyeletünket, majd János 
Zsigmondra, Bethlen Gáborra, Rákó-
czi Györgyre emlékeztünk.
Nagyenyeden a nagyhírű református 
kollégium melletti templomudvarban 
diákjaink egy csoportja jelenetet adott 
elő társainak Jókai Mór: A nagyenye-
di két fűzfa című művéből. Torockón 
találkoztunk a Kis Szent Teréz Gyer-
mekotthon lakóival, megajándékoztuk 
őket, átadtuk az iskolánkban nekik 
gyűjtött adományokat, majd népda-
lokkal, néptánccal köszöntöttük Böjte 

Csaba testvér által befogadott gyer-
mekeket. Erdély népművészetével 
ismerkedtünk meg a torockói Nép-
rajzi Múzeumban. Kirándulhattunk a 
vulkáni eredetű Tordai-hasadékban. 
Gyönyörködhettünk a tordai sóbánya 
tárnáiban. Felfedezhettük kincses 
Kolozsvár nevezetességeit Mátyás ki-
rály, Reményik Sándor szülőházának 
felkutatása után koszorút helyeztünk 
el Mátyás király lovas szobránál, majd 
a Házsongárdi temetőben kerestük fel 
erdélyi tudósok, gondolkodók sírem-
lékeit. Kirándulásunk utolsó napján 
megálltunk Körösfőn, a Király-hágó-
nál. Városnézésre indultunk Nagy-
váradon, majd Arany Jánosra emlé-
keztünk Nagyszalontán. Felkerestük 
a költő szülőházát, megtekintettük a 
Csonka toronyban az Arany hagya-
tékából rendezett kiállítást. Az út so-
rán szerzett élmények, tapasztalatok 
életre szólóan tudatosítják a résztve-
vőkben a határokon átívelő nemzeti 
összetartozás érzését.               (Sz.I.) 

Május 12-én, a Világfa közelében 
találkoztak a Gödöllői Cukorbetegek 
Egyesülete által szervezett „Botra fel” 
nordic walking túra résztvevői, ami 
a Cukorbeteg Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének figyelemfelkeltő 
kampányának keretében jött létre. 
A helyszínen közel ötven fő próbálta 
ki Bisztrai György, a XVI. kerületi 
Kertvárosi Életmód és Nordic Walking 

Egyesület vezetőjének vidám, minden 
tagot megmozgató edzését. A meg-
nyitóra Gémesi György polgármester 
is ellátogatott és méltatta a program 
egészségmegőrző szerepe mellett 
közösségformáló erejét. 
A lelkes, többnyire nyugdíjas korosz-
tályból érkező résztvevők már jóval a 
megnyitó előtt bemelegítettek, majd 

közös túrára indultak az Alsópark fu-
tókörén. A vidám sportprogram célja, 
hogy felhívják a figyelmet – a meg-
felelő életmód, rendszeres vércukor-
mérés és diéta mellett – a mozgás 
fontosságának szerepére a diabétesz 
kontrolálásában. Hogy ez mennyire 
jótékony hatással van a szervezet-
re, a résztvevők kézzel foghatóan is 
megtapasztalhatták, mivel a mozgás 

előtt és után is lehetőség volt 
vércukormérésre. A Gödöl-
lői Cukorbetegek Egyesülete 
városunk civil életének aktív 
formálója, a hétvégi gondosan 
megszervezett programjuk, 
mely köszönhető a szervezet 
önkéntesei mellett az újonnan 

megválasztott elnöküknek, Fejéregy-
házi Péternének, új színfolt a városi 
sokrétű civil programkínálat közepet-
te. Megmozdulásukkal tanujelét adták 
annak, hogy nem csak elméletben, 
hanem a gyakorlatban is sokat tesz-
nek munkásságukkal a cukorbeteg-
séggel való megküzdésért.

(Kecskés Judit, civil referens)

határtalanul! hősök, királyok szentek 
nyomában erdélyben

„botra fel” – nordic walkinggal a cukorbetegség ellen

Fotó: Tóth Péter
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civil ház – összefogás
Több civil szervezet közreműködé-
sével szépült meg lépésről lépésre az 
idei tavaszi időszakban a Civil Ház 
kertje, mely megújulva várja a házat 
használókat tevékenységük folytatá-
sára, közös programjaikra.

A hosszú tél után hirtelen meg-
növekedett füvet először az Általá-
nos Nyugdíjas Klub szorgos tagjai 
nyírták le elnökük, Kovács Ferenc-
né vezetésével és tisztították ki a vi-
rágágyásokat. Majd a közelmúltban 
a Gödöllői Kertbarát Kör vezetőjé-
nek, Sebő Györgynének és lelkes 
tagjaiknak köszönhetően újult meg 
a kert igazán a tőlük oly megszokott 
lendülettel és nagy mértékű mozgó-
sítással. Jó kedvben végzett, egész 
napon át tartó szorgos munkával 
beültették a Civil Házzal szembeni 
Kertészeti Árudából adományként 
felajánlott virágpalántákat és a saját 
kertjeikből magukkal hozott sok-
sok évelőt, kigyomlálták az időköz-
ben elgyomosodott virágágyásokat, 
metszettek, füvet és sövényt nyírtak 
– hogy a sok munkából csak párat 
említsünk. Különösen szép gesz-
tus volt ez tőlük a nyugdíjas klub-
bal együtt, hiszen tették mindezt 
anélkül, hogy rendszeres használói 

lennének a háznak, hálás köszönet 
érte!

Az ágyások frissítéséhez és az ül-
tetéshez Szabó Csaba, a Civil Kere-
kasztal alelnöke – számtalan feladata 
közepette – a saját maga által évek 

óta gondosan kezelt komposztjá-
ból biztosított alapanyagot, felhívva 
ezzel a figyelmet a kerti hulladék 
értékére. A továbbiakban a kom-
posztálásra a Diverzitás Alapítvány 
jóvoltából is lesz lehetőség a Civil 
Ház kertjében, ugyanis kora tavasz-
szal csapatépítő tréningként élükön 
elnökükkel, Csapó Beatrixszal egy 
remek tárolót építettek a kert hátsó 
sarkába, értékteremtő közös össze-
fogással megvalósítva ezzel sokunk 
régi álmát. 

Az idei kertrendezésben részt vett 
szervezeteknek a közösségért vég-
zett önzetlen munkája szép példája a 
közös felelősségvállalásnak a két éve 
gyönyörűen felújított Civil Házhoz 
méltó, rendezett szép környezeté-
nek megteremtéséért, melyre a házat 
használó szervezetek heti ügyeleti 
beosztásával törekszik az év folya-
mán a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület.                            Kecskés Judit

civil referens

Május a családok hónapja
dányi Zoltán pár- és családterapeuta

előadása a Civil Házban:

Hogyan legyek „elég jó”?
Az arany középút megtalálása 
a családban és a házasságban.

2018. május 19-én (szombaton) 16 órától 
a Civil Ház nagytermében!

Mindenki ismer legalább egy „Tökéletes Családot”. 
Ha máshonnan nem is, de a TV-ből, reklámokból 

biztosan. „Papa-mama-gyerekek, csupa szív, szere-
tet” – mindenki egészséges, vékony, mosolygós, a 
ruhájuk makulátlanul tiszta és frissen vasalt, a ház 
patika-tisztaság. Miért nem működik ez ugyanígy a 

mi családunkban is? 
Egyáltalán él így valaki? Lehet ezt a célt magunk elé 

tűzni? Van értelme? Ha mi nem így élünk, az baj?
Ezekre és még sok minden másra keressük a választ 
Dányi Zoltán pár- és családterapeuta segítségével, 
aki immáron 16 éve segít egyéneknek, pároknak és 
családoknak a kapcsolati konfliktusaik megértésé-

ben, kezelésében.
Az érdekes és sokakat érintő előadás után beszélge-

tés teával, uzsonnával a Solier Café jóvoltából.

A program a NEA-TF-18-SZ-1033 pályázat 
finanszírozásával valósulhat meg.
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ChoCo awards 2018
christi’s choco ismét díjazott lett

Igazán figyelemre mél-
tó, hogy Szoboszlai 
Krisztina, a PURE. 
kávézó tulajdonosa 
még csak 2015-ben 
vágott bele a cso-
koládémanufaktúrá-
ba, és tavaly is két 
érmet vehetett már 
át.
Az idei kitüntetett 
édességei: A táb-
lás fehér csokolá-
dé kategóriában 
bronzot kapott a 
karamellizált fehér-
csoki (más néven 
Dulcey) sóval és ká-
vétörettel ízesítve. 
Táblás tejcsoki kate-
góriában bronzot ka-
pott a kávéval, sóval 
és sós pörkölt man-
dulával ízesített táb-
lás csoki, valamint 
a töltött csokiknál a 
fehércsoki kategóriá-
ban bronzot kapot a 
sós karamell trüffel, 
ami pirított mogyoró-
ba van forgatva.
A 2018-as Academy 
of Chocolate Awards 
londoni világverse-
nyére 1200 csokoládétermék 
érkezett több mint 45 ország-
ból. A verseny célja, hogy a vi-
lág remek csoki termékeit elis-

merje és bemutassa. A díjakat 
az iparág vezető csokolá-
dégyártói és csokoládé blogge-
rei ítélték meg.

Az Academy of Chocolate 2018-as londoni világversenyén három 
bronzérmet szerzett a gödöllői Szoboszlai Krisztina és csokolá-
démanufaktúrája, a Christi’s Choco, amely immár 5 érmet tudhat 
magának a világhírű szakmai szervezettől.



ajánló2018. május 15. gödöllői szolgálat 9



10 gödöllői szolgálat Kultúra 2018. május 15.

Új zenés programsorozattal 
várja a kikapcsolódni vágyó-
kat a Művészetek Háza a nyár 
folyamán. A Muza Kerti Esték 
könnyed, ugyanakkor igényes 
rendezvényei között minden 
korosztály megtalálja a számá-
ra vonzó előadást. 

A Művészetek Háza belső udvara 
mindig is kiváló lehetőséget adott 
a játékra, a hangulatos nyáresti 
koncertekre. Idén három előadás 
várja itt az érdeklődőket. Három 
program, három különböző műfaj 
kap helyet a szabadtéri színpa-
don. 
Június 17-én, vasárnap délután a 
Talamba Ütőegyüttes rendhagyó 
családi koncertje várja az érdeklő-
dőket, ami  milyen címet is kapha-
tott volna két nappal a tanévzárás 
után: Viszlát suli,helló nyár! A ren-
dezvény első részében a zene-
kar – „utazás a kontinenseken át” 
címmel koncertre, majd – Talam-
ba kvízre várja a vállalkozó kedvű 
közönséget, ezt követően pedig a 
népszerű hangszersimogatóra és 

közönségtalálkozóra kerül sor. 
Július 7-én egy különleges est ré-
szese lehet a közönség. Az Orfe-

um az 1920-as, 30-as évek berlini 
éjszakáiba kalauzolja közönségét 
Fullajtár Andrea, aki a XX. század 

egyik legnagyobb ha-
tású bálványának állít 
emléket. A díva világ-
nézetét, dinamizmusát, 
a férfiakról és nőkről 
alkotott véleményét, s 
természetesen világhí-
rű dalait a Jászai Ma-
ri-díjas színművész tol-
mácsolja sok humorral, 
egy háromfős jazz-ze-
nekar kíséretével.
Az esten részletek 
hangzanak el a Dietrich 

ABC című műből, s természetesen 
megszólalnak a legnagyobb sláge-
rek is (Boomerang Baby, Fallin’ In 
Love Again, Lili Marleen, Sag mir, wo 
die Blumen sind). Marlene Dietrich 
dalaival, előadói személyiségével 
nemcsak a fronton harcoló katoná-
kat, hanem az egész világot meg-
hódította, 1930-tól amerikai film- 
sztár lett, és soha nem tért vissza 
Hitler Németországába.
Szintén a kertben kap helyet Gö-
döllő Város Népi Zenekarának 
operett és magyar nóta estje. A mű-
faj kedvelőit július 14-én, 17 órától 
várják a szokottnál is különlege-
sebb hangulatú koncertre.        (k.j.)

A történet Középházán kezdődik, 
ahol végre megnyílt a nagyáru-
ház! Ábel örömmel beáll liftes 
fiúnak, ám első munkanapján 
máris döbbenetes dolog történik 
vele… Mivel nem tudja legyőzni 
a kíváncsiságát, hogy mi történik, 
ha megnyomja a lift legfelső – a 
gyártó szerint semmire sem jó  
- gombját, nem mindennapi uta-

zásra indul. A lift ugyanis utasai-
val együtt, kirepül az áruház tete-
jén, és Ábellel, valamint a benne 
utazókkal meg sem áll Amerikáig!  
Hőseink: Trampli úr, a siránkozó 
üzletember, Csalogány kisasz-
szony, az énektanár, és Laura, a 
gumitestű tornászlány a Central 
Parkban érnek földet. Valameny-
nyien másként próbálnak meg 

pénzt vagy élelmet szerezni, ami-
nek során érdekes emberekkel 
ismerkednek meg, gyermekrab-
lási ügybe keverednek, valamint 
egy lánykérésre is sor kerül. 

Mindezek eredményeként megje-
lenik a rendőrség, így hőseinknek 
menekülniük kell. 
Hogy akciójuk jól sikerül-e, az bi-
zony nagy kérdés, a következő 
leszállás alkalmával, Dél-Ameri-
kában fogságba esnek, és bizony 
épp, hogy csak megússzák a 
kalandot. Útjuk azonban nem ér 
véget, következik Új-Zéland, ahol 
sokkal barátságosabb fogadta-
tásban részesülnek. Már-már úgy 
tűnik, minden rendben van, ami-
kor kiderül, a lift gombja meghi-
básodott.
Hogy mi lesz a kaland vége, kide-
rül a mindvégig izgalmas mese-
regényből.
(Annie M.G. Schmidt: Ábel és a 
repülő lift)

(ny.f.)

Braun Katalin képeiből és az IrKa alkotóinak verseiből 
nyílt kiállítás a Gödöllői Városi Könyvtárban május 10-
én. 
A Szerelemmagány című összeállításban Braun Ka-
talin életvezetési tanácsadó, tréner, az Irka tagja ké-
pei láthatók, amelyeknek központi témája az anyaság, 
a nőiesség és az életerő, üzenetük az élet igenlése, 
önmagunk kiteljesítése. 
Az egyes alkotások mellett az Irka tagoknak a képek-
hez kapcsolódó versei olvashatók.                         (b.j.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

liftes kaland a föld körül

különleges hangulatú koncertek a mUza kertben 

Nem hinném, hogy nagy tévedés lenne kijelenteni, hogy a gye-
rekek szeretik a lifteket. Liftezni izgalmas. A színes gombok, az 
emelkedő, süllyedő szerkezet akár zárt, akár üvegfalú, megmoz-
gatja a kicsik fantáziáját. Nem csoda hát, ha Annie G. Schmidt 
legújabb gyermekkönyvének hősei is egy liftnek köszönhetően 
keverednek izgalmas kalandokba. 

Életigenlő képek 
és versek 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Az eltelt több, mint másfél évtized 
alatt több olyan zeneiskolai nö-
vendék játszott ezen a rendezvé-
nyen, aki azóta ismert művésszé 
vált, mint például Langer Ágnes, 
vagy éppen a Zeneművészeti 
Egyetemen tanulva ezen az úton 
halad, mint például Albert Juli-
anna és Eszenyi Zsombor. 

Az ide koncerten Hiripi Abigél 
(oboa), Kristóf Kata (hegedű), 
Kömüves Júlia és Kömüves 
Mária (hegedű), Baji Boglár-
ka (furulya), Ella Dorottya (fu-
vola) – aki már a Kecskeméti 
Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakgimnázium növendéke 
–  Szécsényi Nagy Rudolf 
(zongora) Pálhegyi Ármin 
(zongora) Albert Anna (fuvo-
la), Sivadó Anna (hegedű), 
Nagy Balázs (ének), Berkó 
Domonkos (klarinét) és Ju-
niki Noémi (fuvola) lépett a 
közönség elé. Felkészítő ta-

náraik, Buka Enikő, Juniki 
Spartakus, Béres Ágota, 
Zagyváné Molnár Ildikó, 
Dratsay Ákos, Szkordilisz-
né Dr. Czitrovszky Ilona, 
Deákné Ella Beatrix, Ba-
logh Ágnes, Fodor Lász-
ló és Sivadóné Benyus 
Hedvig méltán lehetnek 
büszkék, hiszen valamennyi 
fellépő a gödöllői zeneokta-
tás jó hírnevét öregbíti nem 
csak a helyi koncerteken, 
hanem szerte az országba 
a különböző hangversenye-
ken, koncerteken. 

A koncert a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar Alapítvány, a Continuo - 
Gödöllő Alapítvány és a Frédéric 
Chopin Zenei AMI szervezésé-
ben valósult meg. A rendezvény 
kiválóan illeszkedett az idei kultu-
rális tematikus év, az Ifjúság éve 
Gödöllőn eseményeinek sorába, 
bepillantást engedett azokba az 
értékekbe, amelyeket a tehetsé-
ges gödöllői fiatalok teremtenek 
és képviselnek. 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart 
Dobszay Péter vezényelte.  (k.j.)

Fergeteges, vidám es-
tében volt részük azok-
nak, akik szombaton 
este részt vettek a Ta-
lamba Ütőegyüttes és 
a Hot Jazz Band közös 
koncertjén. A két együt-
tes a múlt év decem-
berében lépett először 
együtt a közönség elé hatalmas 
sikerrel, s már akkor eldőlt, ha-
talmas az igény egy újabb előa-
dásra.  A magyar-amerikai esten 

a XX. század amerikai zenéje 
és a század elejének magyar 
slágerei (a Karády, Kabos, Já-
vor, Latabár filmek zenéje) a Hot 

Jazz Bandre jellemző 
autentikus hangzás-
ban, no és persze 
talambásított válto-
zatban szólaltak meg, 
rengeteg humorral és 
virtuozitással.        (j.k.)
       Fotó: SteamArt TV

ifjú tehetségek a lovarda színpadán 

magyar-amerikai est újratöltve



sztárvendégekkel köszöntI 
gödöllő a könyv ünnepÉt
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Május 24-én kezdődik és júni-
us 11-én zárul „A könyv ünnepe 
Gödöllőn” rendezvénysorozat, 
amit hagyományosan idén is az 
Ünnepi könyvhéthez kapcso-
lódva rendez meg a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központ. Az eseménysorozat 
idén is bővelkedik az érdekes-
ségekben. 
Az idei könyvünnep számtalan 
érdekes találkozásra ad lehe-
tőséget. Május 24-én 15 órától 

Böszörményi Gyula író lesz a 
könyvtár vendége, akinek köny-
vei szép számmal megtalálhatók 
a könyvmolyképző kiadványai 
között. A Gergő, a Lúzer rádió, 
vagy a már nagyobbaknak szóló 
Ambrózy báró esetei sorozatok 
– hogy csak néhányat emeljünk 

ki műveiből – elsősorban a fiata-
labb olvasóknak szólnak, de va-
lamennyi korosztály képviselőit 
magukkal ragadják. 
Szintén elsősorban a gyerekek-
nek szól a Nózi nyomoz sorozat-
ban az Ékszerrablók nyomában 
című történetet követő, Tolvaj-
tempó című könyvhöz kapcsoló-
dó találkozó, amelynek Kántor 
Kata, és természetesen Nózi 
lesz a vendége.  Velük június 
4-én hétfőn 14 órakor találkoz-

hatnak majd az érdeklődők, 
este pedig a felnőtteket vár-
ják a szervezők, amikoris 
Borsa Brown író, „Az Arab” 
című könyv szerzője lesz a 
rendezvénysorozat vendé-
ge. 
Az író-olvasó találkozók so-
rát június 11-én 11 órakor a 
Szívlapát című kamaszok-
nak szóló kortárs verseskö-
tet szerzői zárják, pontosab-
ban közülük Péczely Dóra 
szerkesztő, Simon Márton 
költő, Závada Péter költő, 
Szendrő Csaba és Tóth 
András – az Elefánt zene-
kar tagjai várják az érdeklő-
dőket.
Mindezek  mellett a Könyv 
Ünnepe Gödöllőn rendez-
vénysorozat részeként kerül 

majd sor június 2-án a Gödöllői 
Irodalmi Díj átadására, valamint 
június 5-én 18 órakor egy kü-
lönleges kiállítás megnyitóra, 
amelyen Barabás Márton könyv-
szobrai nyitnak új dimenziót 
könyvek szerelmesei számára.

(k.j.)

Csillagközi kalandokra invitálja 
az érdeklődőket a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs 
Központ MI Újság V.An? Iro-
dalmi Kávézója május 25-én 
18 órai kezdettel. 
A dátum nem vélet-
len, ugyanis 1980. 
május 16-án, ma-
gyar idő szerint 20 
óra 20 perckor indult 
a világűrbe a Szojuz 
36 űrhajó fedélzetén 
Farkas Bertalan és 
Valerij Kubaszov. 
Magyarország ez-
zel az űrutazással a 
nemzetek sorában 
hetedikként lépett 
ki a világűrbe. Az 
űrhajó május 28-án 
kapcsolódott össze 
a Szaljut-6 űrállo-
mással, ahol a sze-
mélyzet, Leonyid 
Popov és Valerij Rju-
min szovjet űrhajósok fogadták 
őket. 
Az est első részében ezt az 
eseményt eleveníti fel egy 
különleges, be nem mutatott 
„Bajkonurból tudósítottam a 
Magyar Televíziót „című werk- 
film. Farkas József György 
újságíró, aki a helyszínen kö-
vethette nyomon az esemé-
nyeket ennek segítségével 
enged bepillantást a sokak 

számára örökre emlékezetes 
pillanatokba. 
A második „felvonás” nem 
más, mint egy szórakoztató, 
interaktív csillagközi bűvé-

szest, kapcsolódva a Magyar 
Bűvészet napjához – Rodolfó 
születésnapjára emlékezve. 
Mindezeket finom falatokkal és 
koktéllal fűszerezi a szervező 
Vajek Andrea.  
A részletekről és a belépésről 
bővebben a könyvtárban és 
kávézóban, valamint a Mi Új-
ság V.An? facebook oldalán 
olvashatnak az érdeklődők. 

(b.j.)

Elhunyt F. Dózsa Kata-
lin művészettörténész, 
muzeológus, címzetes 
egyetemi tanár, a Gö-
döllői Királyi Kastély 
korábbi múzeumi szak-
tanácsadója.
F. Dózsa Katalin 1985-
ben alapította meg a 
Budapesti Divatiskolát, 
mellette 1971-1994 kö-
zött a Magyar Nemzeti 
Múzeum Textilgyűjte-
ményének muzeoló-
gusa volt. 1985-ben a 
Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem Textil és 
Öltözéktervező tanszékének 
óraadó tanára, 2006-ban pedig 
címzetes egyetemi tanára lett.

Művészettörténészként részt 
vett a Gödöllői Királyi Kastély 
királyi lakosztályainak belső-
építészeti rekonstrukciójában. 
Szaktanácsadóként segítette a 

2007-es Erzsébet Emlékév, a 
2008-as Rudolf Emlékév prog-
ramjait, az Erzsébet emlékki-
állítás 2008-as felújítását, és a 
2010-es rekonstrukció múzeu-
mi koncepcióját. Kurátorként és 
rendezőként számos időszaki 
kiállításon közreműködött. Te-
metéséről később intézkednek. 

elhunyt f. dózsa katalin

galaktikUs űrUtazás 2 felvonásban

Farkas Bertalan személyes nem, csak 
filmkockákon jelenik meg az eseményen
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A Kulturális Örökség Európai 
Éve keretében hazánk is csat-
lakozik a Randevú a kertben 
„Rendez-vous aux jardins” eu-
rópai szintű több napos ren-
dezvényhez a Történeti kertek, 
kastélyparkok napjával, amire 

június első hétvégéjén kerül sor. 
Az idei év témája a „Kertek Eu-
rópája”.  A három napon át tartó 
rendezvénysorozaton pénteken 
a diákok számára szerveznek 
programokat míg szombaton 

és vasárnap a nagyközönséget 
a családokat várják a csatlako-
zók, így a Gödöllői Királyi Kas-
tély is. 

Június 1-jén pénteken a Park-
zoo keretében a park növényei- 

vel és állataival ismerkedhetnek 
meg az alsótagozatosok, míg 
a felsősök számára a Park-tér-
kép című foglalkozás tartogat 
érdekességeket. Ennek során 
a kastélypark szobrait építmé-

nyeit fedezhetik fel a múzeum-
pedagógusok vezetésével. 
 
Ezen a napon a családok szá-
mára, a nyári, havi első pénteki 
hosszított nyitvatartáshoz iga-
zodva, rendhagyó módon, 19 
órakor parktúrát szerveznek, 
amelyen az esti park növény- 
és állatvilágának megfigyelésé-
re lesz lehetőség. A természet-
védelmi területet a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park mutatja be az ér-
deklődőknek.

Június másodikán és harmadi-
kán szintén lesznek parktúrák, 
amiket vasárnap délelőtt játék 
színesít. 
A programokról, valamint a 
részvételi feltételekről bővebb 
információt a www.kiralyikas-
tely.hu oldalon találnak az ér-
deklődők.                             (bj)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
„stúdiók” / 2018. április 14–június 24. /

A kiállításon olyan fiatal művészek munkáit mutatjuk be, akik 
a GIM-Házban kezdték művészeti tanulmányaikat, majd ké-
sőbb a Budapesti Műszaki Egyetemre vagy a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemre nyertek felvételt, jelenleg pedig gyakor-
ló művészként az építészet és a design különböző területein 
alkotnak. A kiállítás nem csupán a kész műveket mutatja be, hanem werkvideókon, 
animációkon keresztül a tervezési-kivitelezési folyamat aspektusaira is rávilágít.
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
ÁGOSTON BENCE formatervező hallgató BA; BANGÓ ALEXANDRA grafikusművész 
BA; BÉLA ESZTER textiltervező művész BA; GUBA SÁNDOR építész; HIDASI ZSÓFI 
textiltervező művész; KECSKÉS FANNI textiltervező hallgató BA; PATTANTYÚS OR-
SOLYA keramikusművész; REMSEY DÁVID grafikusművész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik. A kiállítás meg-
tekinthető minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig, hétköznapokon előzetes be-
jelentkezés alapján.

Május 16. szerda 18.00: Fe-
renczy Beáta (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
Május 17. csütörtök: 16.30  
Rásonyiné Brecz Annamária 
(hárfa) növendékeinek hang-
versenye; 17.00:  Kósáné Sza-
bó Beáta (gitár) növendékei-
nek hangversenye
Május 18. péntek 18.00: Telek 
Zsuzsa (zongora) növendékei-
nek hangversenye
Május 22. kedd 17.00: Az 
akkordikus tanszak kiemelt 
hangversenye
Május 23. szerda 17.00:  Ju-
niki Spartakus (hegedű) nö-
vendékeinek hangversenye; 
18.30:  Ferenczi Anna (zongo-
ra) növendékeinek hangverse-
nye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

törtÉneti kastÉlyparkok napja – kertek eUrópája
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Támogassa adója 1%-val a
Gödöllői Kirchhofer József 

Sportegyesületet!

Tájékozódási futás, Manó Maraton, 
Mini Maraton!

Adószám: 18721728-1-13 
Köszönjük!

Remekül szerepeltek az elmúlt he-
tekben a Gödöllői Judo Klub ver-
senyzői, akik két versenyről négy 
éremmel tértek haza.

Szádvári Zoltán tanítványai közül a 
kecskeméti, 33 magyar és 2 szerb 
klub, összesen 217 sportolóját felvo-
nultató Mercedes-Benz Gyári Judo 
Kupán Ozvári Sándor ezüst-, míg  
Makádi Liliána és Krakóczki Máté 

bronzérmet szerzett (felső képen).
A Magyar Judo Szövetség és a Ma-
gyar Diáksport Szövetség szervezé-
sében Szombathelyen rendezték meg 
a Diák C és Ifjúsági Diákolimpiát, ahol 
a gödöllőiek közül 70 kg-ban Antal 
Roxána (alsó képen) harmadik lett, 
míg Antal Renátó ezúttal helyezés 
nélkül maradt.       -li-

judo – két verseny, négy érem

gödöllői sikerek a tatamin

Nem sikerült túl jól az elmúlt hét-
végi, moszkvai férfi kard egyéni 
Grand Prix verseny a magyarok-
nak: a gödöllőiek közül Gémesi 
Csanád a 39., Gémesi Bence a 80. 
helyen végzett.

A legjobb magyar eredményt  

Szilágyi Áron és Szatmári And-
rás nyolcaddöntőbe jutása jelentet-
te ezúttal a 163 fős mezőnyben. A 
negyedik legjobb magyarként záró 
Gémesi Csanád a 32 közé jutá-
sért a brit Honeybone ellen kapott ki 
15:14-re.

-tt-

vívás – FérFi kArd egyéni grAnd prix

gémesi csanád: korai búcsú moszkvában

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg Miskolcon az atléti-
ka Magyar Csapatbajnokság 
Keleti Elődöntőjét, amelyen 
a GEAC, kiegészülve az 
mátyásföldi Ikarus BSE leg-
jobbjaival, eredményes ver-
senyzéssel szerezte meg a 
negyedik, egyben továbbju-
tó helyet. 

Teljesítményük értékét növe-
li, hogy öt U23-as csapattag 

mellett hét junior és hat ifjúsági 
korú versenyző is helyet kapott 
a résztvevők között. 
A GEAC pontszerző tagjai:
Első helyezettek: Renner 
Luca (magas), Nádházy Eve-
lin (400 m), 4x400 női váltó 
(Rappai Fanni, Csernyászky 
Sára, Zsíros Zsanett, Nádhá-
zy E.), 
2. helyezett: Répási Petra 
(100 gát), 4x100 női váltó (Ré-
pási P, Nádházy E, Pótha Jo-

hanna, Renner L.), Simonvá-
ros Csanád (rúd), 
4. helyezett: Szamosi And-
rás (rúd), Bézsenyi Gergely 
(200 m), Csernyánszky Sára 
(400gát), Nádházy E. (200 m)
5. helyezettek: Mihály Ádám 
(rúd), Kriszt Annamária (rúd), 
Bézsenyi G. (100 m), 4x400 m 
férfi váltó (Raffai Péter, Kriszt 
Botond, Kemenes Ákos, 
Wagner Gábor),
6. helyezettek:  Répási P. 

(100 m), Kondrák Réka (rúd)
7. helyezett: Pótha J. (200 m), 
Frei Dalma (400 gát), Kriszt B. 
(110 gát), Eszenyi Napsugár 
(gerely és diszkosz), Kriszt 
Katalin (magas), Bánovics 
Dorottya (rúd)
8. helyezett: Dobránszky La-
ura (100 gát), Zsíros Zs. (400 
gát), Canea Zoltán (gerely)
Edzők: Karakas Józsefné, 
Körmendy Katalin, Máté 
Alpár, Szörényi István, Zsi-
voczky Attila, Boris Volkov, 
Deutsch Péter, Farkas Ro-
land.             
                                   -kb-

AtlétikA – CsApAtbAjnokság, elődöntő

ob-döntős a geac atlétika csapata

10 dobogós helyezésnek örülhettek a 
Gödöllői Kirchhofer SE tájékozódási fu-
tói az elmúlt hétvégén, Balassagyarma-
ton és környékén megrendezett három-
futamos Nógrád Nagydíjon. 

A gödöllői egyesület 43 fővel képviseltette 
magát a megmérettetésen. 
Aranyérmes lett Vajda Júlia és Ivaskó 
Barnabás, ezüstérmet szerzett Vajda 
Márk, Kiss Ágoston, Balázs Eszter, Do-

bay Benedek és Dudok Bálint, míg bron-
zéremnek örülhetett Kolozsi Liza, Ivas-
kóné Kubocsiv Szilvia és dr. Bay-Fodor 
Boglárka.                                -ma-

tájékozódási Futás – nógrádbAn tArolt A kirChhoFer se

10 gödöllői dobogós hely
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23-20-ra nyert idegenben, az aranycsatának beharangozott utolsó 
bajnoki mérkőzésén a Gödöllői KSE csapata a Rév TSC ellen, ezzel 
megnyerte a férfi NB II. Északi-csoportját Bartos Gábor együttese.
Városunk csapata 17 győzelemmel, egy döntetlennel és négy vere-
séggel, összesen 35 pontot gyűjtve nyerte meg csoportját! Második 
a Rév TSC lett 32 ponttal, míg a bronzérmes pozícióban a Hatvan 
végzett 30 ponttal. NB II. Északi-csoport, 22. forduló: Rév TSC - Gö-
döllői KSE 20-23 (11-11)                                                                -tl-

kézilAbdA – nb ii. királyAi

bajnok a gödöllői kse

Kilencedik helyen végzett a 
Penta-Gödöllői RC csapata, mi-
után a Budaörs elleni helyosz-
tó második felvonását is meg-
nyerte 3-2-re Grózer György 
együttese.

Az egyik fél második győzelméig 
tartó párharcban a hazai 3-1-es 
sikert követően idegenben is vá-
rosunk csapata volt az esélye-

sebb, amit, ha nem is magabiztos 
játékkal, de végül érvényesítettek 
a lányok. A szezonzáró 3-2-es 
győzelem kilencedik helyet ered-
ményezett.
NB I, a harmadik helyért (Extra-
liga 9. helyért), második mérkő-
zés: Budaörsi DSE – Penta-Gö-
döllői RC 2:3 (-20, 22, 16, -20, 
– 6)

-tt-

röplAbdA – véget ért A szezon

kilencedik lett a penta-grc

Jászberényben került meg-
rendezésre a XV. Ippon Shobu 
Karate Országos Diákolim-
pia, a gödöllői Saino SE és a 
jászberényi Jakuzák SE közös 
szervezésében, melyen a Ha-
jós Alfréd Általános Iskola ta-

nulói közül Lauber 
Zille küzdelemben 
és formagyakorlat-
ban, Koncz Bence  
(a bal oldali képen) 
küzdelemben az első 
helyen végeztek. 

A Saino SE-ből 17 
karatés képviselte a 
Gödöllői Hajós Alfréd 

Általános Iskolát, két tanuló az 
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimá-
ziumot és Általános Iskolát, egy 
diák a Péceli Integrált Oktatási 
Központ Általános Iskolát és Gim-
náziumot a viadalon, ahonnan a 

versenyzők 3 arany-, 1 ezüst- és 
2 bronzéremmel térhettek haza. 
A Magyar Karate Szakszövetség 
kiemelt országos döntőjében a 
különböző stílusszövetségek 41 
egyesületének közel 300 karaté-
kája 13 kategóriában mérte össze 
tudását, melyet joggal nevezhe-
tünk az év legrangosabb utánpót-
lás tradicionális karate versenyé-
nek. Nagyon büszkék lehetünk 
Lauber Zillére (a jobb oldali ké-
pen), aki az elmúlt évek eredmé-
nyeinek köszönhetően tagja lett 
a Magyar JKA Karate Szövetség 
válogatottjának és május végén 
képviseli a Sanino SE-t, Gödöl-
lőt és Magyarországot a szerbiai 
Kragujevácban rendezendő JKA 
Európa Bajnokságon.
Eredmények, 1. helyezettek: 

Lauber Zille (Kumite, küzdelem) 
és (Kata, formagyakorlat); Koncz 
Bence (küzdelem); 2. helyezett: 
Koncz Bence (formagyakorlat); 
3. helyezettek: Kelemen Csa-
ba (küzdelem), Lovász Nóra 
(küzdelem); 4. helyezett: Györfi 
Petra (formagyakorlat); 5-8. he-
lyezettek: Ács Dorottya (küz-
delem), Novák Nimród, Tóth 
Lázár, Szatlóczki Vidos (mind-
három formagyakorlat).
A csapat tagjai voltak: Kelemen 
Botond, Kelemen András, Len-
gyel László, Farkas Eszter, 
Győrfi Krisztián, Tóth Zétény, 
Pánczél Botond, Tóth Zsom-
bor, Rátonyi Gellért, Berényi 
Tamás, Gerőfi Csanád, Edző: 
Ács Tibor.                       
                       -át-

kArAte – xv. ippon shobu kArAte országos diákolimpiA

lauber zille és koncz bence aranyérmes
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Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a „Gödöllő Fája 2018” cím elnyerésére. Az előzsűrizést követően az alábbi pályá-
zatok közül a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyik nyerje el a „Gödöllő Fája 2018” címet. 
A nyertest nevezik a magyarországi Év Fája 2019 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét környezetük szépségének 
megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák szerepének fontosságára.
A javaslatokat elküldheti: postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100 
Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, és személyesen adhatja be a Városháza 
portájára.

„GÖDÖLLő FÁJA 2018” SZAVAZÁS

Simon György • Szelídgesztenye (38 éves) • Csanak utca

Királyi Kastély • Juharlevelű platán 
(Kb. 180 éves)

Kutseráné Veres Rózsa • Lucfenyő 
(Kb. 20 éves) • Major utca

Lévai Imre • Jegenye (90 éves)
Körösfői utca

Kiss Lajos • Kocsányos tölgy
(kb. 150-170 éves) • Arborétum

Királyi Kastély • Páfrányfenyő
 (Kb. 150 éves)

Kiss Lajos • Szecsuáni mamutfenyő
 (Kb. 60-70 éves) 

Nemzeti Együvé Tartozás Parkja

Brindzik József • Zöld juhar • Zeneiskola mellett
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a gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

öcsi: Másfél éves kan kutyus. 
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel 
és más kutyákkal is nagyon barát-
ságos.

lédi: másfél éves ivartalanított 
kislány. Rendkívül emberbarát, já-
tékos. A kan kutyákkal jól kijön.
Kinti-benti tartásra ajánljuk.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik 
kitartóan tudnak foglalkozni vele, 
amíg örökbe adható lesz.

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Május 26-27-én, 
(szombaton és vasárnap) 

9-11 óráig 

dr. Koleszár István
Gödöllő, 

Mátyás király utca 11.

telefonszám: 
06/30-535-5523

Nyitva:
H–Szo  800–1700

Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

Már rég elmúlt az az időszak, mi-
kor nem nagyon válogathattunk 
az üdülőhelyek között, ám mindig 
adódhat olyan helyzet, amikor nem 
mehetünk nyaralni vagy nem olyan 
messzire, mint szeretnénk. Ilyen-
kor, hogy ne maradjunk kaland nél-
kül, a kertben is nyaralhatunk vagy 
a szerszámtárolóban. 
Igen, jól olvasták! Az otthoni nyara-
ló kialakítása a kertben, már maga 
egy kaland, amit ön is és biztosra 
vesszük, a gyerekei is nagyon fog-
nak élvezni és megéri az egy-két 
napos munkát, amit bele kell fektet-
ni, mert így teljesen egyedi környe-
zetben tud létrehozni, akár pazar 
nyaralót. 
Ez a Glamping, ami tulajdonkép-
pen annyit jelent, hogy a lakást 
kivisszük a kertbe vagy a terasz-
ra. Külföldön nagyon népszerű ez 
a nyaralási forma, mert amellett, 
hogy semmibe nem kerül, otthon 
maradunk, de mégis nyaralunk, 
ráadásul a ház sem marad üresen. 
Amennyiben van egy régi, haszná-

laton kívüli szerszámtárolónk, ga-
rázsunk, azt kipakolva, rendbe téve 
remek búvóhelyet lehet kialakítani, 
amit a lehető legmeglepőbb módon 
is fel lehet díszíteni, sőt akár benne 
is lehet aludni. 
Ám nem csak garázsból lehet 
kerti nyaralót építeni, hanem egy 

hétköznapi sátorból is, amibe 
most nem a szokásos mat-
rac-hálózsák párosítást tesz-
szük, hanem régi, használaton 
kívüli szőnyegeket, párnákat 
és takarókat fektethetünk le. 
Ide akár kivihetjük az újság-
tartót, kedvenc könyveinket 
is, higgyék el, remek pihenő-
helyet lehet órák alatt felépíte-
ni. A sátor elé akár cserepes, 
dézsás növényeket is tehe-
tünk, színes izzókat, gyertyá-
kat (ügyelve természetesen 
a biztonságra) és 
akár vendégeket 
is fogadhatunk itt. 
Raklapokból, mini 
teraszt építhetünk, 

amit pokrócokkal, borít-
va, színes lepedőkkel, 
kendőkkel árnyékolva, 
igazi 70-es évek han-
gulatot tudunk terem-
teni. 
Fáklyákkal este pedig 
még különlegesebb 

nyári estéket varázsolhatunk ottho-
ni kempingünkből. 
A gyerekek különösen élvezik az 
ilyen otthoni nyaralókat, mert bár 
a szemünk előtt vannak, mégis 
egy külön világot tudnak létrehoz-
ni önmaguknak, ahol „felnőttek” 
lehetnek. Mi pedig újra gyerekek 
lehetünk és nem is olyan rossz do-
log az, ha végre van egy hely, ahol 
nem kell mindig rendet tartani és 
kicsit más jellegű, mint a lakásunk.   
Tehát idén, irány a kert, induljon a 
mini kemping építés! 

www.bujtaskert.iwk.hu

turul 
GÖDÖLLŐI

állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

állatpatIka

hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

tel: 06-30-943-9898

nyaralj otthon a kertben, avagy a glamping csodája 



BElVÁrOsI JEGyIrODA INfOrMÁCIó
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) 
jegyet válthat az ország az ország szinte bármelyik szín-
házi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sportesemé-
nyére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási lehető-
ség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro 
és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyren-
delés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarorszá-
gon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban. A jegyiro-
dában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával 
és Kultú- rautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány). BELVÁ-
ROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda: info@muza.hu 
Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

Nyitva tartás:  hétfő: ZÁRVA kedd-péntek: 11.00-18.00 között 
NYITVA szombat: 9.00-13.00 között (a rendezvényekhez igazod-
va előadás előtt 1 órával NYITVA) vasárnap: ZÁRVA (a rendezvé-

nyekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)

2018. május 15.18 gödöllői szolgálat hirdetményeK

OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Május 7-13.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551
Május 14-20.:

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

teMetKezési ügyeleteK
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON pAJZS pOLGÁRŐR EGyESÜLET: 06-30/621-2968

InGAtlAn éRtéKesítésI HIRdetménY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

értékesíti a Gödöllőn, a 4284/2 helyrajzi szám alatt felvett,
Harmat utca 8. szám alatt található ingatlant

Az eladásra kínált, 1129 m2 alapterületű ingatlan Gödöllő Város Önkor-
mányzata kizárólagos tulajdonát képezi, tehermentes, a város máriabes- 
nyői részén található, elektromos árammal ellátott, víz-, szennyvízcsator-
na-hálózatra nincs bekötve, fűtése nincs. Az ingatlanon egy 50 m2 alap-
területű, komfort nélküli, kiégett, bontandó, egy szoba, konyha, előszoba, 
mosdó, kamra, fáskamra helyiségekből álló ikerház fél található.
Az ingatlan ára (áfA-mentes): 9.300.000 ft.
Jelentkezni lehet a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hét-
főn: 8-16, szerdán: 8-16-ig legkésőbb 2018. szeptember 24-ig (Gödöllő, 
Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél  (telefon: 06-28/529-171)

Kiadók a GÖdÖllőI pIAC 
területén az alábbi helyiségek:

1. A CSArNokbAN LéVő 2 Db. ÜZLETHELyiSéG
2. A PAViLoNSoroN 1 Db. HELyiSéG

érdeklődni lehet a GÖDÖLLői PiAC kFT. ügyvezető igazgatójánál, 
Fekete Zoltánnál, az alábbi elérhetőségeken:
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató kft. 

2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Telefon: 06-28/422-019, 06-30/503-0777

e-mail: gpiac@invitel.hu

felHívás
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres: 

építéshatósági ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: a gödöllői járás meghatározott területén 
az építményekhez kapcsolódó építéshatósági engedélyezési eljárások le-
folytatása és döntés előkészítése.
képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmér-
nöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki), településmérnöki szak-
képzettség.
bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCiX. törvény alap-
ján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai 
úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási éva cím-
zetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!
Jelentkezési határidő: 2018. május 25.

dr. nánási éva sk.
címzetes főjegyző

Felhívás
a gödöllő és környéke közbiztonságáért közalapítvány érdem-
ben hozzájárul a rendőrség minél magasabb színvonalú mun-
kájának ellátásához, városunk közbiztonságának fenntartása 
érdekében.
a közalapítványnak idén is lehetősége van a személyi jövede-
lemadó 1%-ának fogadására, mellyel fenti célok minél maga-
sabb szintű megvalósításához kérjük a lakosság segítségét.
Név: Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 19184513-1-13
támogatásukat hálásan köszönjük.

a kuratórium nevében:
rétfalvi antal, elnök
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felHívás
Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélésére

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város képviselő-testülete az 1996. évi 12. (Vi.3.) számú önkor-
mányzati rendeletében, valamint az ezt módosító 21/2003. (Vi.19.) szá-
mú, az 5/2012. (ii.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, 9/2014. (V.19.) szá-
mú önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb 
elismerését a GÖDÖLLő VÁroS DÍSZPoLGÁrA kitüntető cím adományo-
zásának rendjét.
1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, 
akik:
-  a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében 
maradandót alkottak,
- egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi 
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének 
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez. 
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb egy sze-
mélynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkor-
mányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az ado-
mányozásról a képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adomá-
nyozható, posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal 
segítsék a döntéshozók munkáját!
kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7. címre, és/vagy a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre).
Határidő: 2018. június 1., 12 óra.

Tisztelettel,
 dr. Gémesi György polgármester sk.

felHívás
Gödöllő Vállalkozója Díj adományozására

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz 
azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas 
vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető 
tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgál-
tatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a la-
kosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, 
illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak 
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
Gödöllő vállalkozója díj évente két személynek adományozható.
kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat!
indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
címre, és/vagy a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre).
Határidő: 2018. június 1., 12 óra.

Tisztelettel,
 Halász Levente 

Gazdasági bizottság elnöke sk.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDő: 
2018. MÁJuS 22.

Megfejtés: Egy fennállásának 20. évforduló-
ját ünneplő gödöllői művészeti csoport.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Kertész Klára, Kos-
suth L. u. 37. II/8., Lencsés János, Remsey 
krt. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Lázár József, Palo-
takert 6/B., Gergely Mihály, Ibolya u. 23.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: Gombos Kinga, Ripka 
F. u. 15.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: 
Gilly Írisz Felícia, Körösfői K. A.u. 53., Bek-
ker Sándor, Szőlő u. 16.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Merényi István, Szivárvány u. 26., Katona- 
Schäfer Nóra, Batthyány L. u. 21/A.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez 
elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a ne-
vük mellett a pontos postai címüket is adják 
meg!


